
٢٠٠٨تشرین الثاني   - ٢العدد  - ٨المجلد  -المجلة العراقیة لعلوم األرض       )1(

  التحلیل السحني والمودیل الرسوبي لفترة االكویتانین في 

  العراقشمالمنطقة كركوك3/كورموربئر

  

ثامر عبد الرزاق أغوان

  األرضقسم علوم 

  كلیة العلوم

  جامعة الموصل

  ممتاز أحمد أمین

  األرضقسم علوم 

  كلیة العلوم

جامعة الموصل                                             

نادیه عبد الرزاق عبد الرحمن

  شركة توزیع المنتوجات النفطیة

  الشمالیة المنطقةهیئة

  فرع الموصل

  )٣٠/٤/٢٠٠٨تاریخ القبول ،٢٠/١/٢٠٠٨تاریخ االستالم (

  

  الملخص

عن فضالً ، عنهآزقندإبراهیم، : على تكوینات)Aquitanian(نیناالكویتاصخور فترةتشمل 

  .آزقندمع تكوینإبراهیمتداخالت تكوین

ة والمكونات الرسوبیًا على المظاهر داعتما سبعة سحنات دقیقةالتكوینات المذكورة صخور شخصت

-سحنة الحجر الجیري الواكيوالفورامنیفرا الطافیة الواكي الحاوي علىسحنة الحجر الجیري: الحیاتیة وهي

- سحنة الحجر الجیري المرصوصوحنة الحجر الجیري الواكي سو المرصوص الحاوي على الطحالب

وسحنة الحجر الجیري الطیني الهیكلي و–المترابط سحنة الحجر الجیري و الفورامنیفرا الحاوي علىالحبیبي

  .المستحاثاتالحاوي علىالحبیبي-سحنة الحجر الجیري المرصوص

والطحالب بأن لفورامنیفراللدقیقة والعائدةتدل الحشود الحیاتیة المشخصة ضمن هذه السحنات ا

  .المدبیئة فوق حتىو الرصیف االوسط من بیئة ةممتدبیئات قد ترسبت فينیناالكویتاصخور فترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ
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ABSTRACT
The present study deals with the succession of the Aquitanian stage, which 

includes: Ibrahim, Azaknd, Anah Formations, and intervening of Ibrahim with Azkand
Formation. These  formations are divided into seven microfacies, based on different 
sedimentological and paleontological criteria. These microfacies are: Planktonic 
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foraminiferal lime wackestone, algal lime wackestone-packstone, lime wackestone, 
foraminiferal lime packstone-grainstone, lime bindstone-framestone, lime mudstone 
microfacies, and fossiliferous lime packstone - grainstone microfacies. 

According to the attribute of these microfacies and their microfossils remains like 
foraminifera and algae, the depositional environment situated in middle shelf to 
supratidal environments.

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

العائـــدة الـــى دورة اســـفل المایوســـین )Aquitanian(االكویتـــانین یتضـــمن البحـــث دراســـة صـــخور فتـــرة

متـر 2965)(الذي یصل عمقـه الكلـي الـى 1)الشكل (3/في بئر كورمور( Lower Early Miocene)المبكر

  .ورویتوسط حقل كورم

: متـــر وتضـــم التكوینـــات التالیـــة) ٣٤٠(یحتـــوي هـــذا البئـــر علـــى صـــخور الفتـــرة أعـــاله ویبلـــغ ســـمكها 

تتكـــون صـــخور تكـــوین إبـــراهیم مـــن الحجـــر الجیـــري المتـــدلمت الحـــاوي علـــى الفـــورامنیفرا .إبـــراهیم، آزقنـــد، عنـــه

تارجیـل فـي حـین حـدوده الحدود السـفلى للتكـوین متوافقـة مـع تكـوین. متر) 213(الطافیة ویصل سمكه حوالي 

  .العلیا غیر متوافقة مع تكوین آزقند

متر وتتألف صخوره من حجـر جیـري كتلـي متـدلمت ومعـاد التبلـور ) ١٢٠(یظهر تكوین آزقند بسمك 

واحـد عنـد تداخالت تكوین ابراهیم ضـمن تكـوین آزقنـد بسـمك متـرعالي المسامیة في بعض المقاطع، وتظهر

حدود السفلى والعلیا للتكوین غیر متوافقة طباقیـًا مـع تكـویني إبـراهیم وعنـه علـى تكون ال. متر) ١٦٤٤( العمق

  .التوالي

أمتار، وتتكون صخوره من حجر جیري حاوي على الفورامنیفرا القاعیـة (10)یوجد تكوین عنه بسمك 

آزقند والفرات على الحدود السفلى و العلیا للتكوین تكون غیر توافقیة مع تكویني . والصخور الجیریة المتدلمتة

  . التوالي

یهدف البحث الى دراسة المكونات البتروغرافیة المختلفة لهذه الصخور وتقسیمها الى سـحنات رسـوبیة 

  . واستنباط المودیل الرسوبي لهذه الفترة

  

  

  

  

  

  Microfaciesالسحنات الدقیقة  

تقسـیمها اعتمـادًا علـى والتـي أمكـن ) 2الشـكل(تحتـوي صـخور التكوینـات علـى سـحنات دقیقـة مختلفـة 

المّحـور ( Dunham, 1962)وقد استخدم تصـنیف. الوصف المجهري للشرائح الرقیقة لللباب والفتات الصخري

 Randazzo and)لتحدیــد أنســجة الصــخورالجیریة و تصــنیف(Embry and Klovan, 1971)مــن قبــل 

Zachos, 1984)القیاســیة الســحنات مــع الســحناتفــي تمییــز أنســجة الـدولومایت ، وقــد قورنــت قســم مــن هـذه

       . لتخمین البیئات الترسیبیة المختلفة) ; Flugel, 1982Wilson, 1975(واالنطقة السحنیة حسب 
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  .موقع بئر كورمور في منطقة كركوك: 1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الســـــــحنات الدقیقـــــــة للمقطـــــــع فـــــــي البئـــــــر:٢الشـــــــكل

  .المدروس              
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  :وصف مفصل لهذه السحنات فیما یلي

  -:یتكون هذا التكوین من سحنتین هما ) : I(السحنات الدقیقة لتكوین ابراهیم : أوالً 

  ) :I1(سحنة الحجر الجیري الواكي الحاوي على الفورامنیفرا الطافیة 

Planktonic foraminiferal lime wackestone microfacies (I1) :

ویبلغ سمكها ) 1-1لوحة (ي وتظهر في الجزء االسفل من تكوین ابراهیم تتكون السحنة من الحجر الجیر 

مـــن مكونـــات هـــذه الســـحنة وتشـــكل الفـــورامنیفرا )%10(تمثـــل الحبیبـــات الهیكلیـــة نســـبة أكثـــر مـــن. متـــراً ) 85(

  :   الطافیة المكونات الرئیسیة لها وتتمثل باالجناس التالیة

Globigerina, Globigernoides, Globoqudrina, Catapsydrax, Globorotalia. 

,Spiroclypulus,    Lepidocyclina,   Amphistigina:  فضًال عن القلیل من الفورامنیفرا القاعیة منها

Rotalia venotti. (1-2)لوحة  

تعرضـت صـخور السـحنة الـى العدیـد مـن . تتكون األرضیة من المكرایت والسبار الدقیق بنسب متفاوتة 

التحویریــة الســیما عملیــة الدلمتــة إذ تــأثرت معظــم أصــداف  الفــورامنیفرا بهــذه العملیــة ، فضــًال عـــن العملیــات 

تواجــد معینــات صــغیرة مــن الــدولومایت ضــمن األرضــیة مكونــة نســیجًا بورفیروتوبیــًا طافیــًا مــع نســیج مــوزائیكي 

كیلوتــوبي عنــد العمــق یلبو منخلــي ضــمن اعمــاق متباینــة مــن الســحنة، أمــا عملیــة الدیدلمتــة فتوضــحت بالنســیج ا

  ). 1-2لوحة(متر ) ١٩٥٩(

و كــذلك بعملیــة الســمنتة المتمثلــة بالســمنت المیكرایتــي ) 1-2لوحــة(كمــا تــأثرت الســحنة بعملیــة االنقــالب 

وقــد أمكــن تمییــز . فضــًال عــن الســمنت الــدروزي النــاعم المــالئ لــبعض الفجــوات وحجــرات الفــورامنیفرا الطافیــة

  .                                                                              میة بین البلوراتالمسامیة القالبیة ومسا

تواجـد الفـورامنیفرا الطافیـة اذ یـدل أول ظهـور یمكن االستدالل على طبیعة المناخ لتلـك الفتـرة مـن خـالل

شــبه –یــة اســتوائیة علــى ظــروف مناخGloboqudrinaمــع بدایــة تطــور جــنس Globigernoidesلجــنس 

فضًال عن  تواجد أجناس الفورامنیفرا القاعیة أعاله الذي یعكس بیئة (Bolli and Saunders,1985)استوائیة 

  .)Murray,1973(م )٢٦-١٤(دافئة معتدلة وذات درجات حرارة تتراوح بین 

وتكافئ سحنة الرصیف ،Middle shelf)(أما البیئة الترسیبیة لهذه السحنة تمثل بیئة الرصیف االوسط 

أعمـاق تتـراوح وضـمن ) Pomar et al., 1996(المفتوح الحاوي على الفـورامنیفرا الطافیـة التـي سـبق وأن ذكرهـا 

  .(Pomar,2001)متر) ٧٠- ٥٠(بین 
  

  

  

  ): ٢I(المرصوص الحاوي على الطحالب -سحنة الحجر الجیري الواكي

Algal lime wackestone – packstone microfacies (I2):

متــر، ویتــألف  التكــوین مــن الحجــر ) ١٢٨(مّیــزت هــذه الســحنة فــي الجــزء العلــوي مــن التكــوین وبســمك 

والفورامنیفرا الطافیة التي تمتاز -)٣-١(الجیري اذ تتكون اغلب الحبیبات الهیكلیة من الطحالب الحمراء لوحة

  :                  بصغر حجمها وتضم االجناس التالیة
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Globigerina, Globigerinoides , Catapsydrax, Globorotalia.

  : فضًال عن احتوائها لهیاكل او قطع المستحاثات التالیة   

Rotalia,Lepidocyclina , Spiroclypulus, Echinods. (4-1 لوحة( , Amphistigina (5-1 لوحة(

في االجـزاء السـفلى مـن هـذه السـحنة مـع وال بد من االشارة الى وجود زیادة في نسبة الفورامنیفرا الطافیة 

فــــي میــــاه البحــــر ) P2O5(قلــــة انــــواع الفــــورامنیفرا القاعیــــة االمــــر الــــذي قــــد یعكــــس زیــــادة فــــي نســــبة الفوســــفات 

)Parsons and Brasier, 1987 (أو بسبب عمق المیاه        .  

ویري فضـًال عـن وجـود تتألف األرضیة من نسبة كبیرة من المیكرایت مع السبار الـدقیق ذو االصـل التحـ

حبیبــات صـــغیرة مــن الكـــوارتز بحجـــم الغــرین منتشـــرة ضــمن األرضـــیة وأكاســـید الحدیــد فـــي االجــزاء العلیـــا مـــن 

  . السحنة

تعد عملیة الدلمتة من العملیات التحویریة المؤثرة على صخور هذه السحنة والتي  أدت إلى نشـوء انـواع 

النـاعم البلـورات فـي الجـزء االعلـى والنسیج الموزائیكي الدروزيمختلفة من االنسجة منها النسیج دقیق التبلور

من السحنة مع زیادة نسبیة في حجمها ضمن الجزء االسفل منها ، فضًال عن تواجد النسیج الموزائیكي المبقع 

كمـــا لوحظـــت عملیـــة . و معینــات الـــدولومایت كاملـــة الــى شـــبه كاملـــة االوجـــه شــفافة منتشـــرة ضـــمن األرضــیة 

  .تة وذلك من خالل النسیج البویكیلوتوبي في بعض المقاطعالدیدلم

فضـًال ) 1-6لوحـة(السیما على هیاكـل الطحالـب الحمـراء ) (Inversionتأثرت السحنة بعملیة االنقالب 

عن عملیة االذابة ونشأت عنها مسامیة الفجوات، ملئ قسم من هذه الفجوات بمعدني الكالسایت واالنهایدرایت 

وتختفي هذه الفجـوات مـن بقیـة المقطـع، امـا ) متر أعلى التكوین20حوالي (العلى من التكوین السیما الجزء ا

القســـم اآلخـــر مـــن هـــذه الفجـــوات فتتمیـــز بصـــغر حجمهـــا والتـــي یعتقـــد بانهـــا قـــد نتجـــت عـــن ذوبـــان الفـــورامنیفرا 

.                              ت ضمن السحنةالصغیرة الحجم مكونة بذلك مسامیة قالبیة، كما تم تمییز المسامیة بین وداخل الحبیبا

یعد معدن البایرایت من المعادن الموضعیة النشأة لوحظ تكونه في داخل حجرات الفورامنیفرا الطافیة مع 

 Honjo(حبیبات صغیرة الحجم من الكلوكونایت وأكاسید الحدید السیما في الجزء العلوي من السحنة، وحسب 

et al., 1965 (لنوع من البایرایت تكـّون فـي المراحـل المبكـرة مـن العملیـات التحویریـة وضـمن ظـروف ان هذا ا

  . فضًال عن انتشار هذا المعدن كحبیبات دقیقة الحجم ضمن األرضیة. موضعیة محددة ومختزلة

ي تشیر المواصفات النسیجیة والدالئل الحیاتیة أن البیئة الترسیبیة لهذه السحنة تشابه بیئـة الرصـیف الـداخل

(Inner shelf)ــــــل ـــیف المفتـــــــوحســـــــحنة وتماثـ ـــــــي وصـــــــفهاالرصــــ ــــــراء الت ـــــــب الحمـ ـــى الطحال ــــ ـــــاوي عل   الحــ

(Pomar et al., أعمــاق ضــحلة وذلــك لتواجــد هــذا النــوع مــن الطحالــب فــي نطــاق المنطقــة ضــمنو(1996

,Pomar)األمتارالمضاءة، وقّدر عمق المیاه بضع الى عدة عشرات من  السـحنة مـن األعلىأما الجزء . (2001

,Golberg(فیكـــون متعرضـــًا النكشـــاف ســـطحي متمـــثًال بحـــدوث عملیـــة الدیدلمتـــة  مـــع تواجـــد عقـــد مـــن ) 1967

  .المتبخرات وأكاسید الحدید
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  : تم تقسیم التكوین الى ثالث سحنات دقیقة وهي) :Az(السحنات الدقیقة لتكوین آزقند : ثانیاً 

Az1(                      Lime wackestone microfacies (Az1)(سحنة الحجر الجیري الواكي 

تتـألف السـحنة . متـر) 36(تظهر هذه السحنة في اعلى التكوین وضمن الجزء االوسط منه بسمك كلـي 

ملم مع آثار لشرائط قد تعود للطحالب والفتات العضوي الذي ) 0.2–0.3(من الدمالق التي یتراوح حجمها بین 

، فضـًال عـن تواجـد )10%(ة الجلـد، وهـذه جمیعهـا تكـون بنسـبة أكثـر مـن یتكون معظمـه مـن الطحالـب وشـوكی

المتبخرات كعقد االنهایدرایت والجبس مع معدني الكالسایت و الدولومایت ضمن األرضیة السـیما فـي االجـزاء 

  . العلیا من السحنة

صـغیرة الحجـم تتكون أرضیة السحنة من المیكرایت فضال عن السبار الدقیق التبلور مـع تواجـد حبیبـات 

  .من أكاسید الحدید منتشرة ضمن األرضیة

العملیات التحویریة المؤثرة على هذه السحنة تضم عملیة الدلمتـة اذ یظهـر تأثیرهـا بشـكل واضـح السـیما 

النسـیج المـوزائیكي المبقـع والنسـیج الـدقیق التبلـور والنسـیج : في الجزء العلوي منها وقد تمثلت باالنسـجة التالیـة

  ).2-4لوحة(توبي الطافي كما لوحظت عملیة الدیدلمتة من خالل ظهور معینات الكالسایت الكاذبة البورفیرو 

كما أمكن مالحظة مسامیة الفجوات والمسامیة اللوزیة والمسامیة بـین الحبیبـات الدقیقـة لكـن بنسـبة أقـل 

رســیب الــدولومایت والــذي كمــا تــم تمییــز عملیــة الســمنتة مــن خــالل ت. وذلــك لتــأثر هــذه الســحنة بعملیــة االذابــة

حــول قطــع (Syntaxial rim)یكــون علــى شــكل ســمنت فــي بعــض الفجــوات ، فضــًال عــن الســمنت الحــافي 

  . شوكیة الجلد مع دالئل واضحة لوجود عملیة مكرتة مؤثرة على بعض القطع من المستحاثات

  ذات الـــــذروة تـــــأثرت الســـــحنة بعملیـــــة االنضـــــغاط الكیمیـــــائي وذلـــــك مـــــن خـــــالل تواجـــــد ســـــطوح االذابـــــة 

مــع دالئــل واضــحة ) ٧-١لوحــةHigh amplitude peaks ((Logan and Semeniuk,1976))(العالیــة 

  .                                    لوجود مواد هیدروكاربونیة

والدالة على ) FZ.9(والنطاق السحني) SMF.20(بیئة الترسیب لهذه السحنة تكافئ السحنة القیاسیة 

  مدیة وذلك من خالل المواصفات النسیجیة وعقد االنهایدرایت المنتشره ضمن هذه البیئاتبیئة فوق 

)Huh et al., 1977Kinsman ,1966 ;( وقد یعود سبب تكونها الى ظروف من االنحسار التدریجي لمیاه ،

  . البحر

  

  

  

  ) : Az2(الحبیبي الحاوي على الفورامنیفرا -سحنة الحجر الجیري المرصوص

Foraminiferal lime packstone – grainstone microfacies (Az2) :
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متــر، ) 87( تتكــون الســحنة مــن الحجــر الجیــري وتظهرفــي الجــزء االســفل مــن التكــوین وبســمك حــوالي 

ـــة مـــن %) 70(تشـــكل الحبیبـــات الهیكلیـــة نســـبة ) ٢-الشـــكل(   مـــن مكونـــات هـــذه الســـحنة وتتمثـــل بأجنـــاس قلیل
  

  :قاعیة مثلالفورامنیفرا الطافیة وال

Globigerina, Catapsydrax, Lepidocyclina, Amphistigina, Operculina, Miogypsinoides,

ب وفتات من قطع شوكیـة الجلد مع الفضًال عن المرجان والطح    . Spiroclypulus, Pseudorotalia 

  .مـن الدمالق

تواجـد حبیبـات دقیقـة مـن البایرایـت تتألف األرضـیة فـي هـذه السـحنة مـن السـبار الـدقیق والسـبارایت مـع

  . األرضیةمنتشرة ضمن 

تعـــد عملیـــة الدلمتـــة مـــن العملیـــات التحویریـــة المـــؤثرة علـــى هـــذه الســـحنة وتتمثـــل بالنســـیج البورفیروتـــوبي 

مـع ) -١8لوحـة(كیلوتـوبيیالطافي والنسیج الموزائیكي الدروزي فضًال عن عملیة الدیدلمتة المتمثلة بالنسـیج البو 

تمثلـت ). -٢2لوحـة(كاملة االوجه ضمن األرضیة وضمن بقایا المرجـان –عینات الدولومایت ناقصة انتشار م

كمـا لـوحظ تـأثیر عملیـة المكرتـة علـى قطـع الفتـات ). -١8لوحـة(عملیة السـمنتة بالسـمنت الـدولومایتي الشـفاف 

  .االحیائي المتمثلة بقطع من الطحالب وشوكیة الجلد

والمســـامیة القالبیـــة والمســـامیة داخـــل الحبیبـــات ) -٢2لوحـــة(ة الهیكلیـــة لـــوحظ فـــي هـــذه الســـحنة المســـامی

فضًالَ◌ عن المسـامیة بـین الحبیبـات ومسـامیة الفجـوات والمسـامیة المظلیـة أوالمحمیـة فضـًال عـن تـأثیر عملیـة 

)2-3لوحـــــة) (Irregular(االنضـــــغاط الكیمیـــــائي وذلـــــك مـــــن خـــــالل تواجـــــد ســـــطوح االذابـــــة غــــــیر المنتظمـــــة 

(Logan and Semeniuk, 1976) .  

ـــــــــواحي    حســـــــــب تصـــــــــنیف) -٢1لوحـــــــــة ((Lath shape texture)تـــــــــم تمییزالنســـــــــیج االل

(Maikliem  et al.,   والــذي یتكــون مــن بلــورات طوالنیــة الشــكل یصــل طولهــا الــى أكـــبر مــن(1969

 Fan)لمروحـة ملم وعلى هیئة تجمعات بلوریه شعاعیة تنمـو مـن نقطـة مركزیـة لتشـكل مظهـرًا شـبیهًا با)٠.(5

shape).  

ــد فـــي مســــارات الحیــــد فضــــًال عــــن جــــنس ) Amphistigina(أن جــــنس ) Ghose, 1977(ذكـــر  یتواجــ

)Operculina ( امــا جــنس . الــذي یظهــر فــي مســطح الحیــد وامــام الحیــد)Miogypsinoides ( فقــد ســجل فــي

ي حـین تشـیر الفـورامنیفرا الطافیـة بیئات الحید الحدیثة لكن لم یحدد الباحثون اهـم البیئـات المالئمـة النتشـاره، فـ

الموجودة ضمن السحنة الى تداخالت بسیطة باتجاه البحر، وبذلك یمكن القول ان بیئة الترسـیب لهـذه السـحنة 

اعتمـادا علـى الصـفات ) ٥Pomar and Ward, 199(الموصـوفة مـن قبـل(Fore reef)امـام الحیـد تكافئ بیئـة

  .أعالهالنسیجیة والحیاتیة 

  

  ): ٣Az(الهیكلي –ر الجیري المترابط سحنة الحج

Lime bindstone  – framestone microfacies  (Az3): 
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متـــر، وتتواجـــد ضـــمن الجـــزء االعلـــى مـــن ) 7(تتـــألف هـــذه الســـحنة مـــن الحجـــر الجیـــري وبســـمك حـــوالي 

ـــــداخل مــــــع الســــــحنات االخــــــرى وتتكــــــون بشــــــكل رئیســــــي مــــــن  المرجــــــان المحــــــدد بجــــــنس التكــــــوین وبشــــــكل متـ

)Colpophyllia profunda) (2-5لوحــة ) (وهــو مــن االجنــاس الكتلیــة الشــكلMassive coral  ( وكــذلك الطحالــب

,Melobesia: المتمثلـــــة باالجنـــــاس التالیـــــة Archaeolithothamnium, Neomeris, Plagnensis,

.Lithophyllum   مثلفضًال عن الفورامنیفرا القاعیة السمیكة الجدار:Rotalia,      Amphistigina,     

Spiroclypulus ، مـــع تواجـــد بعـــض اصـــداف الرخویـــات والقلیـــل مـــن الحزازیـــات وقطـــع مــــن شـــوكیة الجلـــد

  .والدمالق مع الفتات الصخري الداخلي والحبیبات المغلفة

تـأثرت هـذه السـحنة بشـكل . تتألف ارضیة السحنة من السبار دقیق التبلور مع المیكرایـت بكمیـات قلیلـة

الدلمتــة وتختلــف شــدتها فــي بعــض المقــاطع وتمتازالعملیــة بتنــوع االنســجة الناجمــة عنهــا منهــا رئیســي بعملیــة

النسیج الموزائیكي الدروزي والنسیج البورفیروتوبي التالمسي والنسـیج المـوزائیكي الطـافي، وقـد تركـزت معینـات 

  . الدولومایت السیما في الجزء االسفل من السحنة

ى المـــؤثرة علـــى هـــذه الســـحنة هـــي عملیـــة الدیدلمتـــة والســـمنتة واالنقـــالب مـــن المظـــاهر التحویریـــة االخـــر 

)peaksHigh amplitud(واالنضــغاط الكیمیــائي الــذي یتمثــل بتواجــد ســطوح االذابــة ذات الــذروة العالیــة 

(Logan and Semeniuk, 1976).  

رئیسـي فــي هـذه الســحنة، تـم تمییزالمسـامیة الهیكلیــة والمسـامیة القالبیـة والمســامیة داخـل الحبیبــات بشـكل

وقد تأثرت بعض هذه االنواع من المسامیة بعملیة السمنتة ،كما لوحظت المسامیة بین الحبیبات وبین البلورات 

  .                                       والمسامیة المظلیة أوالمحمیة ومسامیة الفجوات

جــان الكتلــي فـي بیئــة الحیــد وبعمــق اقــل مــن انـه یقتصــرتواجد انــواع المر )  Pomer et al., 1996(ذكـر

أن تواجد هذا النوع من المرجان یشیرالى ظروف ترسیب ) Walker and James, 1997(متر، وأضاف ) 10(

  .عالیة-واطئة وطاقة میاه متوسطة 

مــن مجمــل المواصــفات والــدالئل المــذكورة ســابقا تعــد بیئــة الحیــد للمنــاطق الضــحلة هــي البیئــة الترســبیة 

  .(FZ.5)ضمن النطاق(SMF.7)قترحة لهذه السحنة، ویمكن مقارنتها بالسحنة الم

  

  :تداخالت تكوین ابراهیم 

متـر، وتتمثـل ) 1644(لوحظت تداخالت تكـوین ابـراهیم مـع تكـوین آزقنـد وبسـمك متـر واحـد عنـد العمـق 

  .بقاً والمذكورة سا(I1)بسحنة الحجر الجیري الواكي الحاوي على الفورامنیفرا الطافیة 

  

  

  -:قسم التكوین الى سحنتین هما : (An)السحنات الدقیقة لتكوین عنه : ثالثاً 

   Lime mudstone microfacies (An1)                        (An1)سحنة الحجر الجیري الطیني 
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ــذه الســـحنة مـــن الحجـــر الجیـــري وبســــمك  تضـــم آثــــارًا . متـــر، وتظهـــر فـــي اعلـــى التكـــوین) 4(تتكـــون هـ

حاثات وبقایا الطحالب الخضراء على هیئة اشـكال خیطیـة متوازیـة ودمـالق صـغیرة الحجـم بنسـبة اقـل مـن لمست

فضًال عن تواجد عدد من الفجوات والتي یكون قسم منهـا مملـوءًا باالنهایـدرایت والقسـم اآلخـر قـد تـأثر ). %5(

میة اللوزیة مع القلیل من المسـامیة فضًال عن المسا) 2-8لوحة (بعملیة االذابة فتكونت بذلك مسامیة الفجوات 

  . بین الحبیبات الدقیقة

عملیة الدلمتة من تعد.تتكون األرضیة من المیكرایت فضـال عن تواجد السبار الدقیق التبلور وبنسبة قلیلة

العملیات التحویریة المهمة المؤثرة على هذه السحنة وتتمثل بنسیج دقیق التبلور فضًال عن معینات 

  .كاملة االوجه ضمن األرضیة مكونة نسیجًا بورفیروتوبیًا تالمسیا–الدولومایت ناقصة

فتـات صـخري خـارجي ، والبد من االشارة الى وجود طبقة من المدملكات في اعلى السحنة حاویـة علـى 

وتعد هذه الطبقة دلیًال على تواجد سطح عـدم توافـق بـین تكـویني عنـه والفـرات وهـذا یتطـابق مـع مـا اشـار الیـه 

)Bellen et al., 1959 .( مـن مواصـفات هـذه السـحنة السـیما تواجـد بقایـا الطحالـب والمسـامیة اللوزیـة فضـًال

فهــي علــى االغلــب قــد ترســبت فــي بیئــة فــوق المــد والتــي عــن وجــود عــدد مــن الفجــوات مملــوءة باالنهایــدرایت 

  ). FZ. 8(والنطاق السحني   )SMF. 19(تكافئ السحنة القیاسیة 

  

  ) : An2(الحبیبي الحاوي على المستحاثات –سحنة الحجر الجیري المرصوص

Fossiliferous lime packstone – grainstone microfacies (An2) :  

متــر تقریبــا وتتواجــد فــي الجــزء االســفل مــن التكــوین  ) 6(الحجــر الجیــري وبســمكتتــألف هــذه الســحنة مــن

  :التالیة تشكل المستحاثات النسبة العظمى من المكونات الهیكلیة وتتألف من االجناس

Quniloculina, Triloculina, Pyrgo, Miogypsinoides (6-2 لوحة ( , Archaias, Peneroplis,

Austrotrilina , Meandropsina, Bolivina, Spiroclypulus (7-2 لوحة (

وتتـداخل معهـا قطـع صـغیرة محـدودة مـن . فضًال عـن الطحالـب وأصـداف الرخویـات مـع دمـالق صـغیرة الحجـم

  . تتكون األرضیة من السبارایت والسبار الدقیق مع معینات دولومایت صغیرة الحجم.المرجان

دلمتة ویظهر ذلك من خالل وجود القلیل من معینات تأثرت صخور هذه السحنة بشكل رئیسي بعملیة ال

الـــدولومایت الطافیـــة لتشـــكل النســـیج البورفیروتـــوبي الطـــافي، وقـــد أمكـــن تمییـــز المســـامیة القالبیـــة مـــن ذوبـــان 

اصداف بعض المستحاثات والمسامیة بین الحبیبات بشكل رئیسي مع المسامیة داخل الحبیبات والمسامیة بین 

  .المظلیة أو المحمیة بشكل أقلالبلورات و المسامیة

تواجد أجناس الفورامنیفرا القاعیة المشخصة یمكن االستدالل على طبیعة المناخ لتلك الفترة من خالل

، أما )Murray, 1973(م )18-27(اعاله والتي تشیر الى أعماق میاه ضحلة ودرجة حـرارة تتراوح مابین 

وذلك ألن هذه البیئة تتسم بتواجد ) (Outer lagoonلالكون الخارجي البیئة الترسیبیة لهذه السحنة فتمثل بیئة ا
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,.Pomar et al)إلیهأشار حسب ما(Inner lagoon)بقایا لقطع مرجانیة تمیزهـا عن بیئة الالكون الداخلي 

  . خالل دراسته لحید المایوسین المتأخر في اسبانیا(1996

  

  )األكویتانین(أسفل المایوسین المبكر البیئات الترسیبیة والمودیل الرسوبي لدورة

تم تحلیل البیئـات الترسـیبیة للتكوینـات اعتمـادًا علـى الدراسـة المستفیضـة للسـحنات الدقیقـة بشـكل رئیسـي 

مع األخذ بنظر االعتبار المدلوالت الحیاتیة وظروف تواجدها وتوزیعها مع عالقة األحیاء مع بعضها الـبعض 

  . دیثة لغرض تخمین المودیل الرسوبي للدورة المدروسةومقارنتها مع بیئات قدیمة وح

ابتـدأت فتــرة أسـفل المایوســین المبكـر بطغیــان بحــري محـدود غطــى منطقـة خبــاز وكورمـور، ونتیجــة هــذا 

متـر، ویعـد (213)الطغیان البحري ترسـب تكـوین إبـراهیم لیمثـل الترسـبات الحوضـیة لفتـرة االكویتـانین وبسـمك 

  . ضمن المنطقة العمیقة للحوض في تلك الفترة3/ركوك وبهذا یقع بئر كورمورأكبر سمك له في منطقة ك

لوحظ فـي الدراسـة الحالیـة أن بدایـة ترسـیب التكـوین تمثلـت بسـحنة الحجـر الجیـري الـواكي الحـاوي علـى 

الجــزء متــر ویــدل تواجــد الفــورامنیفرا الطافیــة والقاعیــة علــى أن(85)وبســمك (I1)الفــورامنیفرا الطافیــة الدقیقــة 

-26)األسفل مـن السـحنة قـد ترسـب فـي بیئـة اسـتوائیة دافئـة إلـى شـبه اسـتوائیة وفـي درجـات حـرارة تتـراوح بـین 

وخالل انحسار بسیط لمستوى سطح البحر في المنطقة ترسبت سحنة . وضمن بیئة الرصیف االوسطoم(14

متــر،  وتضــم هــذه (128)ســمك وب(I2)المرصــوص الحــاوي علــى الطحالــب الدقیقــة –الحجــر الجیــري الــواكي 

الســـحنة علـــى الفـــورامنیفرا الطافیـــة والقاعیـــة فضـــًال عـــن التواجـــد المتمیـــز للطحالـــب الحمـــراء، وتشـــیر الـــدالئل 

  .الداخليالرصیف الصخریة والحیاتیة إلى ترسب هذه السحنة في بیئة 

أن البیئة الترسـیبیة )1997والبنا، 1993وشركة نفط الشمال، 1992العیسى، (أشارت األعمال السابقة 

لتكوین ابراهیم هي بیئة الرصیف المفتوح، وحددت الدراسة الحالیة أن البیئة الترسیبیة للجزء األسفل من تكوین 

إن تواجـد . الـداخليالرصـیف إبراهیم هي بیئة الرصیف االوسط في حین یمثل  الجزء األعلى من التكوین بیئة

تشـــیر الـــى دالئـــل االنكشـــاف (I2)ج البویكیلوتـــوبي فـــي أعلـــى الســـحنة أكاســـید الحدیـــد وعقـــد المتبخـــرات والنســـی

  .السطحي نتج عن انحسار بحري أنهى ترسبات تكوین إبراهیم الحوضیة

یلـي تكــوین إبـراهیم ترســبات تكـوین آزقنــد، أظهـرت الدراســة الحالیـة أن ترســبات تكـوین آزقنــد قـد ترســبت 

الحبیبـــي الحـــاوي علـــى -الحجـــر الجیـــري المرصـــوصفـــي ثـــالث بیئـــات، ابتـــدأت مـــن أســـفل التعاقـــب بســـحنة

، وضــــمن انحســــار بحــــري كبیــــر تعرضــــت (Fore-reef)المترســــبة فــــي بیئــــة أمــــام الحیــــد (Az2)الفــــورامنیفرا 

الترســبات الــى انكشــاف ســطحي نــتج عنــه نســیج بویكیلوتــوبي، ومــع اســتمرار االنحســار البحــري ترســبت ســحنة 

التي تتمیز بتواجد آثار لشرائط قـد تعـود للطحالـب وعقـد مـن المتبخـرات و (Az1)الحجر الجیري الواكي الدقیقة 

تــداخل أعقــب ذلــك طغیــان بحــري نــتج عــن. مــع أكاســید الحدیــد والنســیج البویكیلوتــوبي ضــمن بیئــة فــوق مدیــة

عنـد وصـول مسـتوى سـطح (I1).طفیف لترسبات حوضیة وبسمك واحد متر من تكوین إبـراهیم متمثلـة بالسـحنة

وبسـمك حـوالي (Az3)الهیكلـي الدقیقـة -ستقرار النسـبي ترسـبت سـحنة الحجـر الجیـري المتـرابط البحر حد اال
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متـــر وعلـــى حافـــة الرصـــیف ضـــمن بیئـــة الحیـــد، وتتـــألف الســـحنة بشـــكل رئیســـي مـــن المرجـــان والطحالـــب (7)

حیـاتي یـدل علـى وأصداف الرخویات والحزازیات فضًال عن الفورامنیفرا القاعیة السمیكة الجـدار، وهـذا التنـوع ال

نتیجــة النخفــاض تــدریجي لمیــاه البحــر ترســبت ســحنة الحجــر .  ظــروف مناخیــة دافئــة وضــمن أعمــاق ضــحلة

مــرة أخــرى فــي بیئــة فــوق مدیــة مــع دالئــل النكشــاف ســطحي مــع نهایــة ترســیب تكــوین (Az1)الجیــري الــواكي 

  . آزقند

ــــــــــة تكــــــــــــوین آ ــــدث فــــــــــــي نهایــ ــــــــذي حــــــــ ــــــر الــــ ـــــــــطح البحــــــ ـــــــاض مســــــــــــتوى ســـ ــــــــــتمرار انخفـــــ ــــــــد إن اســ   زقنــــ

وترسبها فوق ترسـبات تكـوین آزقنـد ) تكوین عنه(أدى إلى زحف الترسبات الالكونیة وهي سحنات خلف الحید 

متـــر الحاویـــة علـــى بقایـــا لقطـــع (6)وبســـمك (An2)الحبیبـــي –متمثلـــة بســـحنة الحجـــر الجیـــري المرصـــوص 

ي ظروف ذات درجـة حـرارة بـین مرجانیة صغیرة الحجم ربما تعود لحیود بقعیة غیر متطورة والتي قد ترسبت ف

وفــي أعمــاق ضــحلة متمثلــة ببیئــة الالكــون الخــارجي، یعقبهــا انحســار فــي مســتوى البحــر ترســبت oم(27-18)

  .متر في بیئة فوق مدیة(4)بسمك (An1)خالله سحنة الحجر الجیري الطیني 

  لســحنات خلــف الحیــدأتفقــت العدیــد مــن األعمــال الســابقة علــى أن تكــوین عنــه یمثــل ترســبات الكونیــة

)Bellen, 1953; ، امــا فــي الدراســة الحالیــــة أمكــن تحدیــد أن البیئــة الترســیبیة ) 1993شــركة نفــط الشــمال

  لبدایــة تكــوین عنــه هــي بیئــة الالكــون الخــارجي مــع بیئــة فــوق مدیــة فــي أعلــى التكــوین، یعقــب ذلــك االنحســار

  

طبقة من المـدملكات حاویـة علـى قطـع صـخریة تعـود البحري الذي حدث في أعلى تكوین عنه ادى الى تّكون

لـــنفس التكـــوین والتـــي تمثـــل ســـطح عـــدم التوافـــق بـــین فتـــرة األكویتـــانین والبردیكـــالین لتنتهـــي بـــذلك دورة أســـفل 

  ).٣الشكل) (االكویتانین(المایوسین المبكر 
  

  

  

  .)٢٠٠٧محمد،(عناالكویتانین المودیل الرسوبي لفترة : ٣الشكل            
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  االستنتاجات 

ســحنة الحجــر الجیــري الــواكي :ضــمت صــخور فتــرة االكویتــانین ســبعة ســحنات دقیقــة والتــي شــملت علــى.١

المرصــوص الحــاوي علــى الطحالــب -الحــاوي علــى الفــورامنیفرا الطافیــة و ســحنة الحجــر الجیــري الــواكي

الحبیبــي الحــاوي علــى الفــورامنیفرا -صــوصوســحنة الحجــر الجیــري الــواكي وســحنة الحجــر الجیــري المــر

ــر الجیـــري المتـــرابط  ــر الجیـــر –وســـحنة الحجـ ي الطینـــي وســـحنة الحجـــر الجیـــري الهیكلـــي و ســـحنة الحجـ

.الحبیبي الحاوي على المستحاثات-المرصوص

السـمنتة والتشـكل الجدیـد : أن ترسبات التكوینات المدروسة قد تعرضـت الـى عـدة عملیـات تحویریـة أهمهـا .٢

  .والدلمتة والدیدلمتة واإلذابة واالنضغاط والمكرتة

اهیم ببیئـــة الرصـــیف االوســـط فـــي حـــین حـــدد الجـــزء حـــددت البیئـــة الترســـیبیة للجـــزء األســـفل مـــن تكـــوین إبـــر .٣

  .الداخليالرصیف األعلى من التكوین ببیئة

بیئة امام الحید وبیئة الحید لینتهي التكوین : تمثلت البیئة الترسیبیة لتكوین آزقند بثالث بیئات رئیسیة هي.٤

من Coplophyllia profundaفضًال عن تشخیص نوع المرجان في تكوین آزقند وهو . ببیئة فوق مدیة

  ).Massive coral(، هو من أنواع المرجان الكتلــــي Faviidaeعائلة 

. حددت البیئة الترسیبیة لبدایة تكوین عنه ببیئة الالكون الخارجي مع بیئة فوق مدیة في أعلى التكوین.٥

. یمثل حقل كورمور أعمق منطقة في فترة األكویتانین مقارنة بحقول منطقة كركوك.٦
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اللوحة االولى

، ویظهــــر فیهــــا المســــتحاثة الدالــــة (I1)ســــحنة الحجــــر الجیــــري الــــواكي الحــــاوي علــــى الفــــورامنیفرا الطافیــــة .١

subquadratusGlobigerinoidesمتر(1961)، العمق ٣/ئر كورمور، تكوین إبراهیم، ب.  

ضـــمن   (b)، والنســـیج االبویكیلوتـــوبي Spiroclypulus sp.(a)عملیـــة األنقـــالب فـــي صـــدفة المســـتحاثة .٢

  .متر(1959)، العمق ٣/، بئر كورمور(I1)تكوین إبراهیم في السحنة 

تمیـز للطحالـب ، یظهر فیهـا تواجـد م (I2)سحنة الحجر الجیري الواكي المرصوص الحاوي على الطحالب.٣

.  متر(1754)، العمق٣/الحمراء، تكوین إبراهیم، بئر كورمور

 ) Lepidocyclina، یظهـر فیهـا (I2)سحنة الحجر الجیـري الـواكي المرصـوص الحـاوي علـى الطحالـب .٤

Nephrolepidina) tournoueriمتر(1754)، العمق٣/، تكوین إبراهیم، بئر كورمور.

ـــــب ســـــحنة الحجـــــر الجیـــــري الـــــواكي .٥ ـــــى الطحال ـــا المســـــتحاثة (I2)المرصـــــوص الحـــــاوي عل ــر فیهــ ، یظهـــ

Amphistigina sp.متر(1754)، العمق ٣/، تكوین إبراهیم، بئر كورمور .  

، یظهــر فیهــا الطحالــب الحمــراء  (I2)ســحنة الحجــر الجیــري الــواكي المرصــوص الحــاوي علــى الطحالــب.٦

. متر(1754)، العمق ٣/موروبدایة عملیة االنقالب، تكوین إبراهیم السحنة، بئر كور 

.متر (1640)، العمق٣/، بئر كورمور(Az1)سطوح اإلذابة ذات الذروة العالیة، تكوین آزقند السحنة .٧

النســیج البویكیلوتــوبي وبدایــة تّكــون الســمنت الــدولومایتي الشــفاف داخــل إحــدى الفجــوات فــي تكــوین آزقنــد .٨

.متر(1710)، العمق ٣/، بئر كورمور(Az2السحنة 
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.متر(1717)، العمق ٣/، بئر كورمور (Az2)النسیج األلواحي في تكوین آزقند السحنة.١
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فــي هیكــل المرجــان ضــمن (b)، وعملیــة الدلمتــة (a)مســامیة هیكلیــة فــي هیكــل المرجــان مملــؤة بالســمنت .٢

.متر (1711)، العمق٣/، بئر كورمور(Az2)تكوین آزقند السحنة

.متر(1705)، العمق٣/، بئر كورمور(Az2)سطوح اإلذابة غیر منتظمة في تكوین آزقند السحنة .٣

ضــمن تكــوین (b)، مســامیة بــین البلــورات (a)ظهــر بشــكل معینــات الكالســایت الكاذبــه عملیــة الدیدلمتــة ت.٤

.ترم(1656)، العمق ٣/، بئر كورمور(Az1)آزقند السحنة 

عملیة االنقالب في هیكـل وتظهرFaviidaeمن عائلة Colpophyllia  profandaالمرجان من جنس  .٥

. متر(1640)، العمق ٣/، بئر كورمور(Az3)المرجان، تكوین آزقند السحنة 

ـــا المســـــتحاثة –ســـــحنة الحجـــــر الجیـــــري المرصـــــوص .٦ الحبیبـــــي الحـــــاوي علـــــى المســـــتحاثات، یظهـــــر فیهــ

Miogypsinoides complanataتكوین عنه السحنة ،(An2) متر(1632)، العمق ٣/، بئر كورمور.

الحبیبــــــي الحــــــاوي علــــــى الفــــــورامنیفرا، یظهــــــر فیهــــــا المســــــتحاثة -ســــــحنة الحجــــــر الجیــــــري المرصــــــوص .٧

Spiroclypulus cf. blanckenhorni،تكــوین عنــه الســحنة(An2)(1635)، العمــق ٣/، بئــر كورمــور

. متر

الطیني، یظهر فیها مسامیة الفجوات الناتجة من ذوبان عقد المتبخرات، تكوین عنه سحنة الحجر الجیري .٨

  . متر(1630)، العمق ٣/، بئر كورمور(An1)السحنة 
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